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Metodický list: 

Mobility MŠMT 2022-2023 

Metodický list – Mobility MŠMT 2022-2023 

Základní přehled o výzvách: 

1. Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi 
působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory 
mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení 
mezinárodních projektů základního výzkumu. 

2. Způsobilost k řešení projektu žadatel dokládá čestným prohlášením – odeslání 
zajišťuje OPTČ, každý řešitel musí ovšem vyplnit zvlášť a na OPTČ vrátit!  

• Žadatel je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu, 
tj. prokázat, že  

▪ má odborné předpoklady k řešení projektu,  

▪ má příslušné oprávnění k činnosti, je-li vyžadováno zvláštním právním 
předpisem,  

▪ není v likvidaci, a jeho úpadek nebo hrozící úpadek není řešen 
v insolvenčním řízení,  

▪ má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo 
rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči 
státu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo k České správě 
sociálního zabezpečení,  

▪ nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 
souvisí s předmětem podnikání (činnosti) nebo pro trestný čin 
hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, nebo se na něj tak podle 
zákona hledí,  

▪ nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních 
právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato 
činnost souvisí s předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a 
inovacích,  

▪ je právnickou osobou, která není podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie podnikem v obtížích,  

▪ nebyl vůči němu v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven 
inkasní příkaz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.  

• Poskytovatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplňující podklady k doložení 

kritérií, která musí výzkumná organizace splňovat. 

3. Klíčové dokumenty, jakými jsou výzva k podávání návrhů včetně formulářů, jsou 
dostupné na stránkách MŠMT. 

4. Kontaktní osoby na projektové podpoře OPTČ REK MENDELU: 
Ing. Stanislav Navrátil (tel.: +420 545 135 192, e-mail: stanislav.navratil@mendelu.cz)  
Mgr. Daniel Bárta (tel.: +420 545 135 186, e-mail: daniel.barta@mendelu.cz)  

5. Aktuálně jsou vyhlášeny výzkumné projekty v následující podobě spolupráce: 

 

Společné česko-francouzské výzkumné projekty 2022–2023 

Základní informace: 

1. Soutěžní lhůta začíná 15. 3. 2021 a končí 30. 6. 2021. 

2. Výzkumné projekty jsou dvouleté, přičemž je prosazována zásada, aby se poskytnutí 
institucionální podpory na mezinárodní spolupráci projektům řešitelských týmů o témže 
personálním složení (zejména osoby v roli hlavního řešitele) neopakovalo třikrát za 
sebou.  

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/mobility-6
mailto:stanislav.navratil@mendelu.cz
mailto:daniel.barta@mendelu.cz
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3. Žadatelem může být pouze výzkumná organizace.  

4. Minimální požadavek na ukončené vzdělání u hlavního řešitele je akademický titul 
Ph.D. či Dr., minimální požadavek na ukončené vzdělání u člena řešitelského týmu 
je akademický titul Mgr., Ing. či jejich ekvivalent. 

5. Žádost společného výzkumného projektu musí mít na české straně pouze jednoho 
hlavního příjemce, a to i v případě, že se na jeho řešení bude na české straně podílet 
větší počet spolupracujících institucí. 

Financování: 

1. MŠMT poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální 
výši 78 000,- Kč/rok, tj. 156 000,- Kč na celou dobu řešení (na výzvu je alokováno 
celkem 3 120 000,- Kč). 

2. Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy 
vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů 
na cestovní pojištění (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

3. Naopak není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, 
konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.  

4. V případě, že se na řešení společného výzkumného projektu na české straně podílí 
více spolupracujících institucí (tzn. vedle instituce uvedené v žádosti projektu jako 
„příjemce“ se na řešení společného výzkumného projektu na české straně podílí i další 
spolupracující instituce v žádosti projektu uvedená jako „další účastník“), část 7 žádosti 
"Finanční plán" musí být vyplněna zvlášť pro všechny spolupracující instituce. 
Výsledný "Rozpočet projektu" je poté součtem "Finančních plánů" jednotlivých 
účastníků projektu. 

Návrh projektu: 

1. Žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu musí být 
předložena paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v ČR a francouzskou částí 
týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice, a to v souladu s kritérii stanovenými 
poskytovateli podpory.  

2. Žádost se (na české straně) vyplňuje a předkládá prostřednictvím formulářů 
dostupných na internetové stránce MŠMT v části Mobility, a to v českém jazyce, 
s výjimkou polí označených k vyplnění v jazyce anglickém. Předvyplněný formulář je 
rovněž k dispozici na webu Podpora projektových skupin.  

3. Kromě samotné žádosti o dotaci, která se vyplňuje na vzorovém formuláři (viz stránky 
MŠMT), je rovněž nezbytné dodat následující přílohy (na české straně): 

• Formulář obecných zásad osvědčených postupů neboli Guideline of Good 
Practices (předkládán v angličtině – podepsaný a ve formátu pdf.), 

• Profesní životopis (všichni členové české části řešitelského týmu), 

• Podepsaný a vyplněný formulář čestného prohlášení za žadatele 
a případného dalšího českého účastníka projektu  
– ze strany EO MENDELU je již předvyplněná část týkající se 
ekonomických parametrů žadatele, které jsou jednotné pro celou 
univerzitu, využijte tedy tento dokument: ke stažení na stránkách OPTČ! 

• Ostatní přílohy (tabulky, grafy atd.), 

• Plná moc – pouze v případě, že návrh projektu nebude podepisovat statutární 
zástupce. 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/francie-1
https://optc.mendelu.cz/projektove-centrum/25710-podpora-projektovych-skupin
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-9
https://optc.mendelu.cz/projektove-centrum/25710-podpora-projektovych-skupin
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Způsob podání projektu: 

1. Žádosti projektů je možné podávat jako datovou zprávu prostřednictvím datové 
schránky – za MENDELU zajišťuje projektová podpora na OPTČ REK. 

Důležité kontakty: 

kontaktní osoby pro české řešitele: 
kontaktní osoba pro zahraniční 

řešitele: 

Mária Krausová Veroniqe DEBORD_LAZARO 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Atašé pro vědu a vysoké školy 

Oddělení řízení mezinárodních programů  
VaVaI (O33) 

Attaché de coopération scientifique et 
universitaire 

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 Štěpánská 35, 111 21 Praha 1 

Tel.: +420 234 812 296 
T: +420 221 401 024 
    +420 734 151 753 

E-mail: maria.krausova@msmt.cz  E-mail: veronique.debord-lazaro@ifp.cz  

web: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-
2/francie-1  

web: http://www.france.cz/  

 
 

Společné česko-rakouské výzkumné projekty 2022–2023 

Základní informace: 

1. Soutěžní lhůta začíná 15. 3. 2021 a končí 30. 4. 2021. 

2. Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů 
výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí 
náklady na dopravu členů řešitelského týmu projektu do místa jeho pobytu ve státě 
přijímající strany a zpět a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, 
kapesné).  

3. V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na 
seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných 
v partnerských státech. 

4. Vysílající strana hradí náklady na dopravu členů řešitelského týmu projektu do místa 
jeho pobytu, přijímající strana pak jeho pobytové náklady. 

5. Minimální požadavek na ukončené vzdělání u hlavního řešitele je akademický titul 
Ph.D. či Dr., minimální požadavek na ukončené vzdělání u člena řešitelského týmu 
je akademický titul Mgr., Ing. či jejich ekvivalent. 

mailto:maria.krausova@msmt.cz
mailto:veronique.debord-lazaro@ifp.cz
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/francie-1
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/francie-1
http://www.france.cz/
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Financování: 

1. MŠMT poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální 
výši 100 000,- Kč/rok, tj. 200 000,- Kč na celou dobu řešení. 

2. V rámci výzvy budou podporovány: krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní 
a dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce. 

3. Finanční náklady na uskutečnění svých cest do zahraničí (včetně nákladů na cestovní 

pojištění dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) vyčísluje český řešitel společného 

výzkumného projektu sám, přičemž maximální výše příspěvku, který poskytne 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na uskutečnění 1 zahraniční cesty, je 

stanovena na 7 000 Kč. 

4. Výše limitu příspěvku, který obdrží český řešitel společného výzkumného projektu 

k úhradě pobytových nákladů zahraničního řešitele projektu pro jeho pobyt na území 

České republiky (ubytování, stravné, kapesné) je u krátkodobých pobytů stanovena 

na 2 000 Kč/den a u dlouhodobých pobytů na 30 000 Kč/měsíc. 

5. V případě pobytu zahraničního partnera na území České republiky v délce šestnácti 

dnů až jednoho měsíce se výše příspěvku na pobytové náklady (ubytování, stravné, 

kapesné) vypočítává poměrně k výši příspěvku na dlouhodobý pobyt,  

tj. na 1 000 Kč/den. 

Návrh projektu: 

1. Žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu musí být 
předložena současně českou částí týmu jeho řešitelů v ČR a rakouskou částí týmu 
jeho řešitelů v Rakousku, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory. 

2. Součástí návrhu společného výzkumného projektu jsou následující přílohy: 

• Profesní životopis: Svůj profesní životopis musí poskytnout osoba uvedená 
v návrhu společného výzkumného projektu jako „řešitel“. V případě, že má 
česká část řešitelského týmu projektu větší počet členů, svůj profesní životopis 
musí poskytnout všichni členové české části řešitelského týmu projektu uvedení 
v návrhu společného výzkumného projektu jako „členové řešitelského týmu“, 
popř. „další řešitelé“. 

• Formulář čestného prohlášení: Formulář čestného prohlášení o způsobilosti 
žadatele k řešení projektu, který je dostupný ke stažení na internetových 
stránkách http://www.msmt.cz, opatřený příslušným podpisem (statutárním 
orgánem / oprávněným členem statutárního orgánu) musí být přiložen k listinné 
podobě návrhu v originále (zůstává u žadatele, neodesílá se). K návrhu 
společného výzkumného projektu v elektronické podobě se přikládají pouze 
opisy ve formátu pdf. – ze strany EO MENDELU je již předvyplněná část 
týkající se ekonomických parametrů žadatele, které jsou jednotné pro 
celou univerzitu, využijte tedy tento dokument: ke stažení na stránkách 
OPTČ! 

3. V části "Ostatní přílohy" mohou být k návrhu společného výzkumného projektu 
přiloženy rovněž dokumenty bezprostředně související s řešením navrhovaného 
společného výzkumného projektu (tabulky, grafy, schéma apod.). 

4. Seznam dokumentů žádosti společného výzkumného projektu, způsob ověření jejich 
pravosti a jejich požadovaný formát obsahuje následující tabulka: 

 

 

https://optc.mendelu.cz/projektove-centrum/25710-podpora-projektovych-skupin
https://optc.mendelu.cz/projektove-centrum/25710-podpora-projektovych-skupin
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Podpis Dokument 
Formát dokumentu 

pro datovou 
schránku 

NE Oprávnění k činnosti pdf 

ANO 
Statutární orgán 

Čestné prohlášení k prokázání vybraných 
podmínek způsobilosti 

pdf 

NE Vlastní žádost projektu doc/docx/odt 

ANO 
Statutární orgán 

1. strana vlastní žádosti projektu s podpisy pdf 

ANO 
Dokument, ze kterého vyplývá podpisová 

pravomoc 
pdf 

NE Profesní životopisy řešitelů českého týmu doc/docx/odt 

 

Způsob podání projektu: 

1. Žádosti projektů je možné podávat jako datovou zprávu prostřednictvím datové 
schránky – za MENDELU zajišťuje projektová podpora na OPTČ REK. 

Důležité kontakty: 

kontaktní osoby pro české řešitele: 
kontaktní osoba pro zahraniční 

řešitele: 

Ing. Irena Šindelářová Ms Isabella Scheibelreiter 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
OeAD-GmbH (Austrian Agency for 

international Cooperation in Education and 
Research) International Cooperation in 

Higher Education - Mobility Programmes, 
Bilateral and Multilateral Cooperation 

Oddělení řízení mezinárodních programů  
VaVaI 

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 
Ebendorferstraße 7 

A-1010 Vienna 

Tel.: +420 234 812 294 Tel. +43 (0)1/ 53408-472 

E-mail: irena.sindelarova@msmt.cz   Email: wtz@oead.at  

web: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-
2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-

rakouskych-9  
web: www.oead.at/wtz   

 

mailto:irena.sindelarova@msmt.cz
mailto:wtz@oead.at
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-9
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-9
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-9
http://www.oead.at/wtz

